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ــــواضــــيــع  الصفحة/الشريط الـــكــــتــــا ب املـ

   

 0ج 091 إلاعتصام للشاطبي الرد على قول إن كتب العقيدة فيها أحاديث ضعيفة

 0ج090  معنى كون املبتدع ال يقبل منه عمل

 0ج099  آثار البدعة

 0ج212  مفاسد توقير صاحب البدعة

 0ج212  إذا عمل بالباطل ترك الحق

 0ج212  وجه إشتراك صاحب البدعة مع الكافر في اللعن

 0ج212  البدع مظنة إلقاء العداوة

 0ج202  عدم توبة املبتدع

 0ج232  الفرق بين املبتدع و غيره

 ذوالقعدة 0 -ش.هشام-الجنائز ماكأح من أحسن الظن باهلل أحسن العمل

 092 تقريرات أئمة الدعوة إّياك و أن يكون لك من أهل البدع

ثم الاتباع ال  املنهج الصحيح هو الاستماع الى ألادلة

 الاعتقاد ثم الاستدالل

 223 تقريرات أئمة الدعوة

  مصباح الظالم من أعظم آلايات التي تبين موقف أهل الانحراف

 41-24  الغرباء البن القيم

 و لممن طبع هللا على قلبه لم تفد فيه الواضحات 

 ينتفع باآليات البينات

 41-42 

 42-42  قوله تعالة"واعلموا أّن هللا يحول بين املرء وقلبه"

 79-27  الناس مذ كانت الدنيا فريقان

معنى ألامة في قول معاوية"ال تزال هذه الامة قائمة على 

 أمر هللا"

 033 

 024  معرفة التوحيد ومحبته قد يعتريه ناقض ينقضه

 0ج32 الاعتصام للشاطبي -يحفظ-في شدة تغيير البدع قول عمر بن عبدالعزيز 

 0ج24  تعريف البدعة

 0ج50-45  من ترك املامور به هل يسمى مبتدع

 0ج20-50  أوجه ذم البدع

 0ج20  ألادلة في ذم الابتداع

 0ج025  ما جاء عن السلف في ذم البدع

 0ج023  من الكرامة أن تموت على السنة

 0ج024  وكان يعجب مالكا جداكالم يحفظه العلماء 

 0ج025  الحكمة من اتباع سنة الخلفاء وقرنها بسنة النبي

 0ج029  خطأ إطالق إسم التصوف على أهل السنة
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 0ج054 الاعتصام للشاطبي ذهاب إلاسالم من أربعة

 0ج055  كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل

 0ج021  صحبة أهل البدع

 0ج024  العلم عن ألاصاغر ذم إلتماس

 0ج029  املقصود من "الرأي" الذي ورد في ألاخبار بذمه

 0ج077  مختصر جامع في ذم البدع و أهلها

صحيح ابن  الرد على من قال ال نقبل جرحا فيمن زكاه العلماء

 حبان/ت.هشام

 /02ش

 34الدقيقة 

 الخلفاء أن زعم من قول  املدحض الخبر ذكر

 يخفى أن جائز غير الصحابة من والكبار الراشدين

 والصالة الوضوء أحكام بعض عليهم

صحيح ابن 

 حبان/ت.هشام

225 

 251-241 مصباح الظالم/ت.هشام ما عبدت الشمس والقمر إال باملقاييس

على من لفظ "أهل البدع" وهل يدخل فيه عوام أهل 

 البدع

 0ج271 إلاعتصام/ت.هشام

 210 املنتقى من منهاج الاعتدال والشافعيالناس لم يأخذوا قول مالك 

 /202-212  التفضيل بين الخوارج واملعتزلة

22-4-0234 

قد يكّفر الرجل آلاخر ذأو يرى قتله و كالهما ولي هلل 

 ومن أهل الجنة

 225-229 

 229-225  ليس من شرط الرجل الكبير أن ال يذنب

 279-271  الفضل الخاص ال يقض ي على الفضل العام

إنتقال آلادمي من الجهل إلى العلم و من الضالل إألى 

 الهدى

 312-300 

 22 صحيح ابن خزيمة فضل إلامام مالك

شرح علل الترمذي البن  هل وسائل الدعوة توقيفية

 رجب/ت.هشام

جمادى آلاخرة  0

0232/ 

 2الدقيقة  

 40-23  أمثلة على التحذير من املبتدعة مع تسميتهم

 شرح علل الترمذي/ أقسام الاسناد

 ت.هشام

45-53 

 رجب 22/04  همية الاسنادأ

 291 الاعتصام -عمرو بن عبيد-التلبيس في كالم أهل البدع

 290  قوة البدعة و انتشارها إذا توالها والة ألامر

 293  أمثلة عن البدعة الحقيقية

 275  -أوجه 9-أوجه تفاوت البدع في إلاثم
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 352-349 الحجة في بيان املحجة -مثال جيد في ذلك-نقصانالزيادة بعد كمال الدين 

 325-352  الانحراف عن السنةسبب الابتداع و

 2ج222  الدليل على أن أهل الحديث هم على الحق

 2ج225  هل على الباطل دليل أظهر من هذاو 

 2ج225  سبب إتفاق أهل الحديث

جر ألا محال أن يشبه من تعلم آيتين من كتاب هللا في 

 بمن نال بعض حطام الدنيا

 221 صحيح ابن حبان

 252 املنتقى من منهاج إلاعتدال الفضل الخاص ال يقض ي على الفضل العام

 /حاشية022 تفسير ابن تيمية الناس في الهدى الذي بعث هللا به رسوله أربعة أقسام

شبه  دفاع عن السنة و رد ممن تأثر بأعداء السنة من املستشرقين

املستشرقين والكتاب 

 املعاصرين

 0235شوال  9

 03-00  منزلة السنة من الدين

 02-02  حجية السنة

 09  حرص الصحابة على سماع السنن و ألاحاديث

 73-22 النكت قاعدة في عدم جواز إحداث قول لم يقله العلماء

 73-22 ت.هشامالنكت/ الرد على ألاحزاب

 /002-000  يلحق الرجل بمن يعتقد عقيدته و يتبع منهجه

9-7-0234 

 035-032  -019البقرة -سبب التوفيق والحرمان

 035-032  ال يشترط العلم بسبب التوفيق أو الحرمان

مسألة  أهل السنة والجماعةال يوضع في كتب أصول 

 -عدم الخروج على أئمة الجور – يهامختلف ف

 035-020 

العلم شهادة يجوز إقامتها و إن لم يكن الشهود قد 

 ادركوا املشهود عليه

 025-040 

 040-025  على الكافر وشهادة املسلم على املسلم شهادة املسلم

من كان هذا مبلغ علمه باللغة لم يحسن به التروس 

 بالبدعة

 245-220 

 311-272 النكت -عبدهللا بن رواحة-العدل حتى مع العدو

 352  كالم يحفظ"من أراد الحق وأضرب عن الهوى"

 21-05 كتاب طبقات الحنابلة واضح البيان الئح البرهان

 27-21  إلامام أحمد"أتته الدنيا فأباها......"

 30-27  أيد هللا هذا الدين برجلين ال ثالث لهما

 022  -الحسن بن صالح-ال تغتر بورع املبتدع
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أحمد في الصالة خلف  تعليق الشيخ هشام على أثر 

 املبتدع

 /طبقات الحنابلة

 05د-27ش

023 

 054  مما يتقرب العبد به إلى هللا هجر أهل البدع

 039  دين إلاسالم يتم بأمرين

 020  الحذر من اتباع رخص الفقهاء

 021  مناظرة إلامام ابن املبارك

 024  قولهم مسائل الخالف ال إنكار فيها ليس بصحيح

إلامام احمد على فتاوى مبتدعة صدرت عن إنكار 

 علماء كبار خوفا من تقليدهم

 027 

 25 قصص ألانبياء أتباع الرسل هم الضعفاء

 25-52  -بيعة أبي بكر-اتباع الحق بال نظر وال روية وال فكر

ذي القعدة  00  قال الشيخ هشام"كل دعوة لها أتباع..."

0234 

 024  هو تشغيب محضاملناظرة بما هو خارج عن الكالم 

قال هللا تعالى" وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم 

 عنه"

 200 

القيام على أهل البدع باالنكار بحسب حال البدعة في 

 نفسها وحال صاحبها

 299 الاعتصام للشاطبي

مجموع ما تكلم فيه العلماء عن كيفية التعامل مع 

 أهل البدع أنواع

 311 

املصالح يشترط أن ال تعارض دليال شرعيا  إعتبار 

 بالنهي أو الامر )ألاحزاب،البرملان(

 02/01/0234 مذكرة أصول الفقه/ش ه

29-42 

 052 طبقات الحنابلة ألن يكون الرجل تابعا في الخير خير من...

شرح السنة للبربهاري  السنة هي إلاسالم والسنة هي إلاسالم

 للفوزان

27 

ليست على الحق ليست هي الجماعة الجماعة التي 

 الحقيقية

 41 

 40  الجماعة ال تكون إال بأمرين

ال دين إال بجماعة وال جماعة إال بإمامة وال إمام إال 

 بالسمع والطاعة

 42 

نحن أخذنا ديننا عن أبناء التابعين عن الصحابة فهم 

 عمن أخذوا

 029 مختصر اللعلو ألالباني

إلالهية أمان الصفات  من هم السلف

 الجامي

42 

 35-31 خلق أفعال العباد املريس ي أضر من ماني
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 20-35 خلق أفعال العباد قول يزيد بن هارون"محمد الشيباني جهمي"

 042 الكبائر للذهبي صفة عرف الناس املعتبر

 /7-2 املختار للفتوى املوصلي الصالة خلف املبتدع

 0235محرم 02

منهاج أهل الحق والاتباع  بعضهم بعضامن عيوب أهل البدع تكفير 

 لسليمان بن سحمان

05 

 0235شوال02 /ش.ه كيف يعرف املبتدع إذا لم يكن يدعوا إلى بدعته

الشأن كل الشأن في معرة صاحب السنة وصاحب 

 البدعة

 31 

ما من صفة كمال لنبي من ألانبياء أو آية إال ولرسول 

 هللا مثلها أو خير منها

 40-52 

 52-40  املصطفى من أسماء النبيهل 

 52-40  معنى "آلال"

 52-40  الصحبة

 52-40 /ش.هشام القول ببدعية الاذان ألاول في الجمعة

 52-40  إطالق الحكم على املعين

 93-72 شرح السفارينية العثيمين الرسول عليه الصالة والسالم خير البشر في:......

 التعبد أو على للمحبةالاقتداء برسول هللا على سبيل 

 ال للتعبد كفعل ابن عمر

 023 

 20 جامع العلوم والحكم هل كان الصحابة يضحكون 

 92 /ش.هشام معنى ان السلف تركوا كثيرا من الحالل مخافة الحرام

 99  ما يقتضيه النصح هلل ولكتابه ولرسوله

 003  سبب كراهة املسائل على النبي من الصحابة

 005  باب املسائل أقسام الناس في

الرد على من يقول الغيبة في الدين ال في الخلقة 

 والحسب

الاداب الشرعية البن 

 مفلح

30-37 

من النفاق الثناء على الامراء أمامهم ثم الطعن فيهم في 

 غيبتهم

  

 71  لم يمدح النبي الذي قال له بئس أخو العشيرة

شرح ألاربعين النووية  أقسام الهجرة

 العثيمين

 ربيع الثاني 07

0234 

كل زوجات النبي أمهات املؤمنين في الحرمة ال في 

 التحريم

 059-090 

 ذي الحجة 25

0234 

   التفضيل بين خديجة وعائشة
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   هل ولد لعائشة ولد

 ال تتحقق املتابعة إال اذا كان العمل موافقا للشريعة

 في أمور ستة

  

 270  الحسن أفضل من الحسين

 279  إلاسالم كلها تجتمع في كلمتينمحاسن 

إلاجابة اليراد ما استدركته  فضائل أم املؤمنين عائشة

عائشة على الصحابة 

 /ش.هشام

 ؟-27

ال أحد يحرم العمل الجماعي املشروع كما يزعمه 

 الحزبيون 

 57-51 جماعة واحدة ال جماعات

 5ش  استدالالت املبتدع حجة عليه

 54-49 الحائية للفوزانشرح  تسمية السنة بالحكمة

لو انكرت على الاخوان أن فيهم كذا وكذا قالوا بعض 

 النقاط فقط فمثلهم كمثل

 54-49 /ش.هشام

 3ش

 25-22  رد حديث الرمادي النه صحب الواقفة

 ؟-00 مسائل الجاهلية الفوزان ال بد من معرفة أحوال الجاهلية

 20-00  املسائل التي تفرق الناس ألجلها إلى

 33-20  الفرح بالباطل من العقوبة

 33-20  أقسام الاختالف

 37-33  أسباب الخلل في دين الناس ودنياهم

 9 شرف أصحاب الحديث فضيلة أصحاب الحديث

 02  عدم انكار البدع 

 09 نواقض إلاسالم الفوزان الضرورات الخمس

 2ش ش.هشام ال يردع الناس إال خوف وتقوى أو سلطان وسيف

 75 انكار البدع والحوادث البدعة وما يدخل فيها

خطا أبي شامة في قوله الاحتفال باملولد من البدع 

 الحسنة

 94 

خطا أبي شامة في الاستدالل على مشروعية البدعة 

 الحسنة

 93-011 

 017-015  أقسام البدع

 017  ليس من ألهم شيئا من الخيرات ان يعمل بها...

صلة الغلو  في التكفير  النبي "يقولون من خير قول البرية"نكتة بليغة في قول 

 بالجريمة

24 
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شرح مقدمة املجموع  معجزة حفظ الدين

 للعثيمين/ش.هشام

 2ش

 22  معنى أعز شيئ في الدنيا إلاخالص

 05 الفوائد املنتقاة للعباد هجر من خالف السنة فوق ثالث

 05  بيسير موت ابن عمر بعد تاديب ولده

مع سعة علمه يختار قوال ال  عبد البر ابن من العجب 

 دليل عليه

 24 

الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من ألامور 

 الجلية في الشرع

املسائل الفقهية التي حكي 

 فيها رجوع الصحابة

022 

 212-011  امثلة عن رجوع الصحابة في اجتهاداتهم

 34-31 الورع ألبي بكر املروذي البيع والشراء من اهل البدع

ال يلزم من كثرة الثواب ان يكون العمل ألاكثر ثوابا 

 أحب الى هللا من العمل الذي هو اقل منه

املنار  املنيف من الصحيح 

 والضعيف البن القيم

00 

الفرقان بين الحق  من كتاب الفرقان بين الحق والبطالنقواعد 

 والبطالن

 

 3  اتباعا للكتاب والسنة كان أعظم فرقانا من كان اعظم

 2-3  أنواع الفرقان

بطالن القول بجواز احداث قول ثالث في تفسير آية 

 الاجكامما إذا اختلفوا في بخالف 

 30-22 

كل من خالف ما جاء به الرسول ليس عنده إال جهل 

 وظلم.....

 22-25 

العاملين بالسنة ال يجعلهم  مضاعفة اجر املتاخرين

 أفضل من الصحابة

  /ش.هشام

 29  الوحي وحيان

ما يحصل من اسالم بعض الكفار على يد املبتدعة 

وانتقال بعض املسلمين إلى ما هو خير بسبب أهل 

 البدع

 53 

الرازي من أعظم الناس طعنا في ألادلة السمعية حتى 

 ابتدع قوال ما عرف به أحد غيره

 92 

 0235شوال09 امتاع ذوي العرفان كتاب هللا في الصدور حفظ 

احذر ممن يرع نصوص الاتباع لكنه يسقطها اسقاط 

 أهل الابتداع

 37ش 

 222  ما ابتدع قوم بدعة الا في القرآن ما يردها
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 قعو  ملا والتبيين الايضاح أول من اتخذ النيروز 

 مشابهة من الاكثرون فيه

 املشركين

52 

بدائع التفسير البن  عن الحق عند اهل الاهواءكيفية الاعراض 

 القيم/تعليقي

027-031 

 0ج27 ذم الكالم للهروي الاعتصام بالتسليم والاتباع

 0ج001-91  فساق أهل الحديث خير من عباد غيرهم

 2ج23  عن السنة ن قول من زعم أن القرآن يستغنى بهبطال 

 2ج92-54  ألن أغزو الذين يردون الحديث أحب إلي من...

 05ش ش.هشام ثالث دعوات باطلة اليوم

 2ج213  لو أدرك الارائيون النبي

الشافعي أقول قض ى رسول هللا وأنت تقول لي ما تقول 

 أنت

 3ج03 

 3ج22

 3ج32  لوال املحابر لخطبت الزنادقة على املنابر

 3ج23  ولكن يعذبك على خالف السنة

 3ج027  أهل السنة أقل من الكبريت ألاحمر

"وإني لغفار ملن تاب وءامن وعمل صالحا ثم اهتدى" 

 قال ثم اتبع السنة

 3ج027 

احفظ عني اربعا "ال تقل في القرآن ....وإياك 

والقدر....وإذا ذكر أصحاب محمد...وال تمكن أصحاب 

 ألاهواء..."

 35 

 4ج45  لم يرد السالم على مكحول ملجالسته غيالن القدري 

 4ج31  يختلفون أهل الرحمة ال 

 4ج29  ما قلت آلاثار في قوم الا ظهرت فيهم ألاهواء

   كان مالك ال يحدث واقفا

 4ج70  السنة سفينة نوح من ركبها نجا

 4ج020  البدعة أحب الى ابليس من املعصية

 4ج025  ما ابتدع رجل بدعة الا غل صدره على املسلمين

 4ج022  ما ابتدع رجل بدعة الا سلب ورعه

 4ج029  من وقر صاحب بدعة

كان سفيان ينهى عن مجالسة أهل ألاهواء أشد النهي 

 ويقول 

 4ج022 
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 4ج022  من شهد جنازة مبتدع

 كوثري الحديث كزمخشري اللغة

 ينشا قواعد لتوافق معتقده

 التنكيل للمعلمي اليماني

 ش.هشام

 جمادى الاولى01

رسول من أعظم نعم هللا على العبد ان يوفقه لسنة 

 هللا

 01-0 نصائح وفضائح للوادعي

الرد على من يقول "تحذرون من شرك القبور 

 وتسكتون عن شرك القصور"

 02 

 32  الرد على من يقول نحن متفقين مع الشيعة في ألاصول 

 27-37  أدلة الجرح والتعديل

 44-27  الدعوة السلفية تفرق بين الحق والباطل

   السلفطي

   

 22  املبتدع مجدداهل يكون 

 ؟-49 القول املفيد العثيمين الدولة إقامة ال الدين بإقامة  امر هللا

 029-020  هل يثاب املبتدع على حسن نيته

 025  تحقيق التوحيد ال يكون إال بامور ثالثة

طريق الوصول إلى العلم  صاحب البدعة يبقى صاحب هوى يعمل لهواه ال ديانة

 املأمول 

57-21 

 21-57  إلاسالم ابن تيمية لم يكفر البكري شيخ 

 73-70  أهل البدع الذين ذمهم هللا نوعان

أهل البدع كل ما خالفوا فيه الشرع خالفوا فيه 

 العقل

 72-92 

   له اجر خمسين رجال للعامل منهم

الرد على من قال كتابة النبي "باسمك اللهم..." دليل 

 على التنازل 

الرد على اهل الاهواء 

 والبدع للملطي

9 

 0ش

 02  السواد ألاعظم هو الحق وليس الكثرة

02-2-0234 

  /ش.هشام ال تكرار في ذكر الحق

الرد على اهل الاهواء  اهل البدع وافقوا ابليس في مجال القياس

 والبدع للملطي

52 

 59 زاد املعاد أثر عدم معرفة هدي الرسول 

 72-70  مختونا مسروراهل ولد الرسول 
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 79-72  سنة33هل عيس ى رفع الى السماء وهو له

   أول ما انزل على النبي 

   ترتيب دعوة الرسل ومراتبها

   أقسام أسماء رسول هللا

 052 زاد املعاد الفرق بين املداراة و املواراة

سيحكمنا  بطالن مقولة "لو تركنا الانتخابات ....من

 وكيف سنختار ولي الامر"

التنبيهات السنية على 

 الواسطية/ش.هشام

20-24 

أهل الاهواء ال يحرمون نصيبهم من الفيئ إذذا حضروا 

 الحرب باجماع

 29/323ش الاقناع

 23-22 غربة إلاسالم للتويجري  الغرباء قسمان

أهل السنة من عرف ما يدخل في بطنه من 

 ألنه من أعظم خصال السنة..." حالل....وذلك

 02-22 

أهل إلاسالم بين أكثر الناس غرباء وأهل )الغربة( 

 ....."الايمان....وأهل العلم..وأهل السنة....والداعون إليها

 22-23 

شدة غربة املؤمن "يأتي على الناس زمان يكون املؤمن 

 فيه أذل من شاته"

 45-50 

 45  ألصحابهكان ابن مسعود يقول عشية كل خميس 

منهج أهل السنة  عدم الاغترار بزهد املبتدع

والجماعة في نقد الرجال 

والكتب والطوائف للشيخ 

 ربيع

02 

القرآن يمدح املؤمنين دون ذكر أخطائهم ويذم الكفار 

 واملنافقين دون ذكر محاسنهم

 23 

تحذير النبي أمته من أهل ألاهواء دون الالتفات إلى 

 محاسنهم

 24 

النبي عيوب أشخاص معينين دون ذكر محاسنهم ذكر 

 من باب النصيحة

 27 

 34  من يجب تكريمهم

من يجوز نقدهم وتجريحهم وتحذير الناس من 

 ضررهم

 32 

 21  من تباح غيبتهم

 29-40  الرد على شبهات القائلين باملوازنة
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ألادلة في ابطال أصول  كان صاحب خطب ولم يكن صاحب حجج

 للسعديامللحدين 

2 

تحذير املسلمين من  من قلد عاملا وتعصب له فقد جعله مصدر استدالل

الابتداع في الدين البن 

 حجر آل بوطامي

 0ش

تحذير املسلمين من  اليمكن تطبيق الشريعة بخالف الشريعة

الابتداع في الدين 

 لبوطامي/ش.هشام

 2ش

الرد على من يستدل على جواز الانتخابات بالعثيمين 

 ربازوابن 

  

 0235شعبان01  أول من رد على منكري حجية السنة

 2ش

شبهة آلاية "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيئ" تدل 

 على الاكتفاء بالقرآن عن السنة

 0235شوال02 ش.هشام

 7ش

 0232شعبان02  شبهة "ما رآه املسلمون حسنا فهو حسن"

الرد على من يستدل عبى جواز العصيان املدني 

بحديث"يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة.....فال يكونن 

 لهم جابيا وال عريفا وال شرطيا"

غربة إلاسالم 

 للتويجري/ش.هشام

27-43 

 315 أحكام الجنائز أصول في حد البدعة 7

 د04/0ش قطع املراء البن برجس الفرق بين املداراة واملداهنة

 242 دفع إيهام الاضطراب أمهاتهم" فهل النبي اب لهم؟ قال هللا تعالى"وأزواجه

 352-352  املبتدع يظهر منهجه ولو في الدعاء

القدرية ضلوا بسبب التفريط والجبرية ضلوا بسبب 

 إلافراط

 352 

إلى أن السنة وحي وبدء  بدأ البخاري بالوحي إشارة

وهو  إشارة إلى الغرض من ذلك"إنما ألاعمال" حديث ب

 اخالص القصد في ذلك

  /ش,هشام

الرسول عليه الصالة والسالم بشر ال يعبد وال رسول ال 

 )الغلو( يكذب

تعليقات السعدي على 

 عمدة الاحكام

522 

 تعليم املتعلم للزرنوجي نقل الزرنوجي عن الحالج

 /ش.هشام

54-25 

 9ش

قطع اللجاجة شرح  أقسام الرأي

 مقدمة ابن ماجه

 5ش
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في ابي حنيفة لقوله بالراي في كثير من وال يطعن 

 املسائل

 5ش /ش.هشام

معنى وصية النبي لعلي بعدم إخبار أبي بكر وعمر 

 بحديث "سيدا كهول أهل الجنة" )الغلو(

قطع اللجاجة شرح 

مقدمة ابن ماجه 

 /ش.هشام

 9ش

أخذ أبو الحسن الاشعري مذهب الاعتزال عن زوج امه 

 الجبائي

 عقيدة على الحثيث القول 

 مقاالت من الحديث اهل

النجمي شرح إلاسالميين  

 هشام.ش/

 0ش

الرد على من يستدل على البدعة الحسنة بحديث "من 

 سن في إلاسالم سنة حسنة"

 300 الاعتصام للشاطبي

 321  ما سنه الخلفاء الراشدون الحق بسنة رسول هللا

 مصنف ابن أبي شيبة الصالة في الطاق

 ش.هشام

 3ج435

 312 الحجة في بيان املحجة الرأي ثم يتركه ويرجع إلى حديث رسول هللا يرى 

فإن الرد على من يقول تعرض السنة على القرآن 

 وافقت ظاهره.......

 315 

الرد على القائلين بانقسام البدع بأقسام احكام 

 الشريعة الخمسة

 322 الاعتصام للشاطبي

 329  الرد على من جعل التراويح من البدع

 330  حياء التراويح جماعة المرينلم يقم أبو بكر بإ

 332  وجه تسمية عمر للتراويح بالبدعة

املالئكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس 

 ألارض

شرف أصحاب الحديث 

 للبغدادي

22 

الرد على من ستدل على املوازنات بذكر محاسن الخمر 

 في القرآن

منهج أهل السنة 

الرجال والجماعة في نقد 

 لربيع املدخلي

42 

 53  ذكر في حديث حذيفة خمسة عهود

القراءة في كتب أهل البدع )أخرجت من الكشاف 

 إعتزاليات باملناقيش"

 07-9 البيقونية للعثيمين

 0234شوال  22

قد يوصف الرجل عند بعض السلف باإلرجاء أو 

البدعة بمجرد وقوعه في الخطأ من باب التشديد 

 املقولةوالتحذير من 

الفتوى الحموية صالح ال 

 الشيخ

40-43 
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 ؟-45 .ش.هشام الرد على قول "إن اكثر الامة أشاعرة"

 0235ربيع ألاول 0

   ألاصل في املسلم البراءة وال نقول العدالة

إستدالل شيخ إلاسالم بأقوال من يصفهم بالتصوف 

 في الصفات )قال الامام العارف ... شيخ الصوفية...(

 52-59 

 0235ربيع الثاني

فرق بين ما تقرر عند السلف وبين ما وقع عند 

 السلف

 73-70 /ش.هشام

 0235رجب05

الرد على املبتدعة البن  معنى "أصحاب الحديث ألابدال"

 البنا

 الحاشية 4

جمادى 4

 0235آلاخرة

 01  السنن ست

 حاشية 22  ترك أبو داود التحديث عن الرمادي لصحبته الواقفة

 حاشية32  من ضعف لفظ "كلها في النار إال واحدة" الرد على

 حاشية 24  ف املتقدمينالتشيع الذي ال ترد روايته في عر 

 حاشية 41  املرء يعرف ببطانته وصحبته

 032-54 /ش.هشام ما وضعته الزنادقة على أهل السنة وأصحاب الحديث

 حاشية 022  أول من تكلم بلفظ "الحشوية"

 حاشية 353  باإلمام أحمد إلامتحان

خاتمة -0099 جامع بيان العلم وفضله فرق بين نداء النبي باسمه وبين باب إلاخبار

 الكتاب

فتح الرحيم الودود  معنى نهي النبي عن التخيير بينه وبين ألانبياء

 للنجمي

022-044 

22-02-0234 

اجتماع الجيوش  كالم يحفظ في الرد على أهل ألاهواء

 البن القيم إلاسالمية

415 

 0235املحرم2 الابانة الكبرى  الرد على من يقول من أهل البدع نحن نتبع أهل العلم

يرجوا صاحب الهوى قد يستدل عليك بما ال يعتقده 

الجهمي يحتج باللوح املحفوظ على خلق –به الحجة 

 -القرآن

 5ج214-90 

 0235املحرم24

 309-057  التغبير وصفته

 24الحاشية/ش

 2ج309-057  السلف في أقوام يسمعون القرآن فيصعقون  كالم

   قد يقول صاحب الباطل شيئا يتضمن صدقا وكذبا
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 عرفنا قتال املرتدين من قتال أبي بكر لهم وعرفنا قتال

 أهل ألاهواء من قتال علي لهم املتأولين

 ؟-309 

 آخر الكتاب العواصم من القواصم الشيعة الروافض ال ينفع معهم دفئ املناظرة...

شكا بعض الاغبياء من أهل ألاهواء  رجال إلى امير 

الامراء.....فقال له ألامير "ال أدري أحسدك على علمك 

 باملقاالت أو على معرفتك باألنساب"

 يف والجليس الطالب تحفة

 جرجيس بن داود على الرد

 الشيخ آل عبداللطيف

42 

به عند الطاعة قدري  أي مذهب وافق هواك تمذهبت

 وعند املعصية جبري 

 71 

حاجة اهل البدع ألهل السنة حتى ينقضوا حجج 

 مخالفيهم

 271 املنتقى من منهاج الاعتدال

أثر أبي عبيد القاسم بن سالم "فعلت أمران أرجوا بهما 

 الجنة"

 زاد املستقنع العثيمين

 /ش.هشام

 0237املحرم  02

مختصر إيقاظ همم أولي  صح الخبر ال قول ألحد مع رسول هللا إذا

 الالباب

32 

-252-244-242  نهي الشافعي عن اتباعه في خالف السنة

257 

 270  الاوزاعي أتبع أم مالك

 377  ضرورة التمسك بألفاظ الكتاب والسنة

ابن عمر لم يعظم البقعة في تتبعه النبي كما يفعله 

 الناس 

 2102-3-9 التوضيح املفيد

   تخالف النقل الصحيح والعقل الصريحالبدعة 

   النبي نهى عن ارتفاع القبر فكيف إذا بني عليه مسجد

 0234-7-01 /ش.هشام فهم الانسان إن كان عن هوى 

   معنى عدم إنكار النبي قول "ماشاء هللا وشئت" حياءا

الرد الوافر على من زعم  سروط الجرح والتعديل

أن من سمى ابن تيمية 

 إلاسالم فهو كافرشيخ 

37 

   

 


